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Ørnestyrke Birgit Lynges Hent PDF Hvis du vil inspireres til samarbejde med din indre ørn, så skal du læse
denne bog om en pionér udi dette. I Birgit Lynges rejsebog, "Ørnestyrke", viser hun sig netop som pionér

inden for mod og evne til at gå med intuitionens anvisning af "vejen". Hun er 35 år og gymnasielærer, da hun
slipper alt for at følge en drøm, som i ord og billeder fortæller, at hun skal til Indien at finde sin ørnestyrke.
Det bliver hendes livs største rejse, der forvandler hende for altid. Bogen er en dagbog om, hvordan Universet
har lagt alt minutiøst tilrette. Birgit mødes med en Maharaj, en Sai, en Shri, med vismænd, forskere, musikere
og teaterfolk fra hele Indien. Alle giver de hende indblik i den indiske kultur, og alle er de med til at løfte
Birgit Lynges bevidsthed til nye højder. Hun lærer at meditere, og hendes virksomhed Power-Design, som

arbejder med musisk udvikling af mennesker, undfanges på denne rejse og bliver en realitet i mere end 30 år.
- Ørnen har fået bolig på Helgenæs, Det hellige næs...
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